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Onderwerp

Voorstel

Besluit

2 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

3 Registratienr

OnderwerpPPS

Voorstel

Besluit

4 Registratienr

OnderwerpR&E

Voorstel
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Notulen van de B&W vergadering d.d. 7 mei 2019

Akkoord

DJ-64892L

Inrichtingsplan Werthaboulevard.

In te stemmen met het inrichtingsplan plangebied
Wefthaboulevard.

Akkoord met advies.

DJ-669328

Bestemmingsplan, projectopdracht en programma van
eisen, fase 3 Laarveld.

1. In te stemmen met het herzien van het
bestemmingsplan van fase 3 van Laarveld en het
herzien van het exploitatieplan van Laarveld.

2. In te stemmen met de projectopdracht Laarveld fase
3. In te stemmen met het programma van eisen

Laarveld fase 3.

Akkoord met advies.

DJ-731261

Principeverzoek ontwikkeling multimodale terminal De
Kempen B.V.

In principe medewerking te verlenen aan de
ontwikkeling van de multimodale terminal met
toepassing van een omgevingsvergunning (uitgebreid)

Openbaar
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6 Registratienr

OnderwerpGriffie

Voorstel

Besluit

7 Registratienr

OnderwerpGriffie

Voorstel

Besluit

DJ-720924

Verkiezingen Europees Parlement.

1. Leden en plaatsvervangende leden stembureaus te
benoemen, conform de bijgevoegde overzichten.

2. Een aantal van deze leden tot voorzitters van de
stembureaus te benoemen, conform de bijgevoegde
overzichten.

3. Plaatsvervangende leden stembureaus en
ambtenaren van de gemeente aan te wijzen die het
stembureau bijstaan tijdens de stemopneming,
conform de bijgevoegde overzichten.

Akkoord met advies.

DJ-7237tt

Initiatiefvoorstel FVO m.b.t. de verantwoording
fractiebudgetten 2016 en 20L7.

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het
Fractievoorzittersoverleg over de vera ntwoord i n g
van cje bestecjtng van cie iractiebuclgetten 20i6 en
20t7.

2. Uw eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit
initiatiefvoorstel aan raad uit te brengen.

Akkoord met advies

DJ-723772

Initiatiefvoorstel FVO tot wijziging van de verordening
op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003,

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het
Fractievoorzittersoverleg tot wijziging van de
verordening op de ambtelijke bijstand en
fractieondersteu ning 2003.

2, Uw eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit
initiatiefvoorstel aan raad uit te brengen.

Openbaar
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OnderwerpVTH

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

10 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

R&E

11

DJ-726828

Jaarverslag en jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke
Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord
(GR RUD LN).

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening 2018 van de GR RUD LN.

2. De restitutie ad. € 38.212,=, inclusief de
terugbetali ng milieubeheer, uitvoeri ngseen heid
Roermond ad. € 10.768,=, te verwerken bij de 2e
tussenrapportage 2019 en ten gunste te brengen
van het begrotingssaldo 2019.

3. De gemeenteraad te informeren via de TILS-Iijst.

Akkoord met advies.

DJ-730357

Beantwoording artikel 40 vragen RvO van Weert Lokaal
inzake inzake weg langs de Centale Zandwinng Weert.

1. Kennis te nemen van de brief van Weert Lokaal d.d
21 april 2019.

2. In te stemmen met beantwoording conform
bijgevoegde antwoordbrief.

Akkoord met advies

DJ-734598

Wob-verzoek VvE Hornehoof.

Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen.

Akkoord met advies.

DJ-735525

Intentieverklaring voor nauwere samenwerking tussen
WeeftEnergie, Wonen Limburg en gemeente Weert om
energiebesparing onder inwoners te stimuleren.

1. In te stemmen met de intentieverklaring om te
komen tot nauwere samenwerking om
energiebesparing onder inwoners te stimuleren

Openbaar
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PPS

R&E

Registratienr

Onderwerp

Voorstel
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Besluit

2. Wethouder Gabriels te machtigen om de
i ntentieverklari ng te ondeftekenen.

Akkoord met advies

DJ-73677r

Strategisch personeelsbeleid.

In te stemmen met bijgevoegde concept
raadsinformatiebrief inzake strategisch personeelsbeleid.

Akkoord met advies. Brief aanpassen in overleg met de
portefeu illehouders.

1 mei 2019,
eester,

Openbaar

72

CS

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Aldus vastgesteld in de B&W
de secretaris,

G. rinkman Heijmans
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